Pozdravljeni.
Glede na situacijo, v kateri se trenutno nahajamo, bi vas rada obvestila o
nekaterih novostih in spremembah v Zavodu Stanislava.
1. Muzej bo zaprt do preklica prepovedi zbiranja in druženja na javnih
prireditvah.
2. Tradicjonalna “Velikonočna razstava” bo odprta 10.4., če bodo razmere
to dopuščale. Tema bo praznični pogrinki, kar nam omogoča, da je
možna tudi poznejša izvedba.
3. Strokovna ekskurzija: Madžarska in njen turistični razvoj ODPADE,
predviden pa je ogled turistične vasi Pristava (primer povezovanja in
dobre prakse), Lavričeva koča na Gradišču nad Stično, Berryshka –
čokoladnica in destilarna ter dežela kozolcev. Datum sporočim, ko bo
možna izvedba.
4. Izmenjava semen in spomladanskih sadik bo odpovedana, namesto tega
dogodka pa vas bosta Vida Pajk in Tanja Starc vsako sredo preko spleta
razveseljevali z vrtnarskimi nasveti. Obe sta bili lani predstavljeni tudi v
akciji “Vaši čarobni vrtovi” in imata kaj pokazati in povedati.
5. Lilijana Bele pripravlja obrazce za popis (rokodelci in obrtniki nekoč v
Bočni). Gradivo pričnemo zbirati, ko bodo odpravljeni ukrepi za
zajezitev virusa. Planiramo, da imamo slikovno in pisno gradivo pobrano
do zime, tako da ga pozimi urejamo, zbiramo predloge za izvedbo in ime
projekta. V grobem je predlog, da vse hiše, v katerih so bile obrti ali druge
dejavnosti povezane z zgodovino in kulturo kraja, dobijo table s
predstavitvijo. V centru Bočne pa bi bil postavljen zemljevid, na katerem
bi bili prikazani tudi vsi obrtniki. Tako bi bila Bočna prvi kraj v Zadrečki
in Zgornji Savinjski dolini, ki svojo zgodovino predstavlja na ta način, da
se lahko potem razvijajo različni turistični in kulturni produkti, hkrati pa
je tudi spomin za vse bodoče rodove.
6. V času osamitve se soočamo tudi s stresom, zato smo vam vedno na voljo,
če rabite pomoč, prijazno besedo ali druge koristne informacije:
Rafko Žerovnik 041 834 068, Lilijana Bele 051 323 464,
Jože Kolenc 041 393 125, Zdenka Zakrajšek 041 541 066
“Če spremljaš prijatelja ni noben ovinek predolg.” (Lev Nikolajevič Tolstoj)
Hvala vsem, ki ste tako hitro pokazali pripravljenost sodelovanja. Ne
pozabimo, da je leto 2020 mednarodno leto zdravilnih rastlin.
Ostanite zdravi, pozitivni in nasmejani, Z.Z

